
www.parochiehuizenMeander.be

 Prijs Welke gebruik Opkuis* (verplicht)
 €     480,00 Huurprijs – 1 dag  €                        145,00 
 €     700,00 Huurprijs – 2 dagen  €                        145,00 
 €     800,00 Huurprijs – 3 dagen  €                        145,00 

Toeslag

 €     200,00 Rouwmaaltijden  €                        145,00 

 €     150,00 Ledenfeest van verenigingen uit de zone
*zelf uit te voeren of 

poetsfirma

 €       75,00 
Vrijwilligersorganisaties.                                                  
(bvb Rode kruis, bloedgeversorganisatie).                                                   
Niet voor evenementen met winstbejag.

*zelf uit te voeren of 
poetsfirma

 €       30,00 Kookploegen uit Liedekerke Zelf te doen
Kookploegen andere
KWB DDL / Hela – Amalod (diabetes) / andere

 €       30,00 Dansgroepen in de namiddag Zelf te doen

 Prijs Welke gebruik Opkuis 
Verenigingen Zone Meander 
Gebruik vergaderlokalen (bovenverdieping)                   
(Dagdeel is ochtend / namiddag / avond)
Verenigingen buiten de zone Meander.                           
Alsook voor bedrijven, vzw's enz…
(Dagdeel is ochtend / namiddag / avond)
Private feestjes
- kleine feestjes / samenkomsten die beperkt zijn tot een 
dagdeel (namiddag of avond)
Private feestjes
- feestjes / samenkomsten waarbij het lokaal een ganse dag 
gebruikt wordt
(warme of koude maaltijden kunnen aangevoerd worden 
maar niet ter plaatse bereid)

Welke zalen zijn beschikbaar:
Grote zaal: Polyvalente Zaal Stapsteen 200 personen
Vergader 1: Mozes Zaal 40 personen
Vergader 2: Jona Zaal 20 personen
Vergader 3: Noach Zaal 20 personen

Wanneer je de zaal wenst te gebruiken de dag voor of na uw activiteit - bvb voor 
klaarzetten zaal, opvullen frigo's enz… -  betaal je een toeslag van 240 €.

 * Opkuis = vloer in de zaal + vloer in de keuken + toiletten (prijs = 145,00 euro)                                                            
De keukenapparaten worden door de klant netjes gekuist. 

2022 - Huurvergoeding

PAROCHIEHUIS, VZW VPW Asse, Zone MEANDER
Opperstraat 40, 1770 Liedekerke

GROTE ZAAL - Polyvalente Zaal Stapsteen 

 €       40,00 Zelf te doen

Bovenverdieping (vergaderlokalen)

BTW BE0407 959 531 - KBC BE85 7340 3034 1306

 10,00 € /  
dagdeel 

Zelf uit te voeren

 40,00 € / 
dagdeel 

 €       75,00 

 €     125,00 

We sturen u 2 facturen (huurovereenkomsten), de eerste is een waarborg van 250 €, bij betaling van 
uw waarborg is uw reservatie definitief. De tweede factuur (huurvergoeding + opkuis) betaal je voor 

aanvang van uw activiteit. De waarborg wordt terugbetaald min eventuele braak.


